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i fiberarmeret komposit
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Modultanke i komposit

Fordele

1. Glatte overflader  
De glatte overflader med afrundede hjørner sikrer, 
at medier slipper let. Det giver nem rengøring af 
tanken og sikrer en dynamisk massestrøm. 

2. Inspektionsluge/-indgang  
For nem inspektion og rengøring af modultanken. 
Tilpasses efter behov. 

3. Stort indløb/fyldehul i tanktoppen med låg, med 
forskellige muligheder for tilkobling af fyldeudstyr. 

4. Bund efter ønske  
Modultanken kan tilpasses med kegle-, kuplet eller 
plan bund alt efter behov.

5. Diverse stutse  
For tilkobling af diverse instrumenter, niveauføler, 
måleudstyr og ind- og udløb tilpasset eksisterende 
anlæg/maskiner etc.

6. Tanke af højeste kvalitet  
Tunetanken logoet er en garanti for en tank af 
højeste kvalitet.

Tunetanken modultanke til opbevaring af tørre såvel som 
våde medier og særlige driftsforhold.  Modultanke leveres i 
 moduler, der samles og monteres på etableringsstedet. 

Mo dul tan ken frem stil les i fi be rar me ret kom po sit ma te ria le, 
et ro bust og hold bart ma te ri a le, der er mod stands dyg tigt 
over for tæ ring og kli ma ti ske på virk nin ger. Sam men med 
det flek sib le de sign gør det mo dul tan ken vel eg net til mange 
om rå der in den for in du stri, f.eks. til op be va ring af kor ro
si ve væ sker som sy rer/ ba ser, salt op løs nin ger, pro cesvand 
og flok ku le rings mid ler til spil de vands rens ning samt di ver se 
brænd stof fer.

Alle sam lin ger er fuldt la mi ne re de, hvil ket gi ver nem ren 
gøring samt mu lig gør et højt hy giej ne ni veau, hvor der ikke 
dan nes bak te ri er.

Med vo res sto re eks per ti se samt den ny e ste ud vik ling in den 
for om rå det får du med Tu ne tan ken en danskpro du ce ret tank 
af høj kva li tet, der sik rer din in ve ste ring langt ind i frem ti den.
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Design
 > Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv. tilpasses 

medie og driftsforhold.
 > Vægtfylde: afhænger af mediet der skal opbevares.
 > Temperatur: /+ 100º /200º C drift (afhængigt af 

materialevalg).
 > Kemisk resistens: tilpasses mediet.
 > Specialfarve efter RALfarvekort.

Muligheder
 > Niveaumåling og vejeudstyr.
 > Fylderør i komposit eller stål.
 > Lækageovervågning til farlige væsker.
 > Isolering med PURskum og sandwichkonstruktion.
 > Varmespiral eller damprør for opvarmning eller konstant 

temperatur.

Tilslutninger
Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføringer, mande
huller og udtag efter behov.

Tunetanken - Modultanke i komposit



Fordele ved  
Tunetanken modultanke

 >  Fleksibelt modulsystem der giver mange 
forskellige opbygningsmuligheder og 
anvendelsesmuligheder.

 > Størrelser fra 340 til 12.500 m³. 

 > Sammenlamineret konstruktion for tæthed 
og styrke.

 > Fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale 
med unikke egenskaber f.eks. korrosions-
bestandighed og kemisk resistens. 

 > Stort udstyrsprogram.

 > Kan leveres i forskellige farver.

7. Modulopbygget lejder/trappe 
Modulopbygget trappe med gelænder og repos. 
Ved sammenbygning af flere tanke leveres gangbro 
mellem tankene.

8. Inspektionsluge  
Inspektionsluge i tanktoppen ved trapperepos.

9. Modulopbygning 
Modulopbyggede tanke giver mulighed for variable 
størrelser og løsninger. Alle samlinger er fuldt 
laminerede for nem rengøring og muliggør et højt 
hygiejneniveau. 

En Tunetanken modultank er gennemtænkt med hensyn til 
etablering – drift – vedligehold – levetid – miljø.

Modulopbygning
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Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, 
herunder landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og 
energi sektoren. Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til frem-
stilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, 
korrosionsbestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Industri

Standard- og specialdesignede løsninger til Industri i fiberarmeret 
komposit. Tunetanken producerer bl.a. siloer, horisontale og ver-
tikale tanke, industrirør, skorstene og modultanke. Tunetanken er 
godkendt til levering af fødevareegnede produkter.

Hvert produkt bliver særligt tilpasset anvendelsen. På den måde 
skaber vores tanke, siloer, industrisystemer, modultanke,  scrubbere, 
røg- og luft-kanaler og skorstene, mm. sikre og effek tive driftsfor-
hold i vores kunders hverdag. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom-
positmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
produkter og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombine-
res  (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af stoffer-
nes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne  (matrix, 
armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og produk-
tionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!
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